CULEMBORGS OPEN
BRIDGE KAMPIOENSCHAP 2019
De Culemborgse bridgeverenigingen Alert en BCC houden op zondag 20 januari 2019
voor de vierde keer het supergezellige Culemborgs Open Bridge Kampioenschap. Wij
spelen 6 ronden van 4 spellen met een pauze na de derde ronde. Na de prijsuitreiking is er
aansluitend - voor degenen die daarvan gebruik willen maken - een stampottenbuffet met
meerdere soorten stamppot. Ook niet meespelende partners zijn hierbij van harte welkom.
De kosten voor het bridgen zijn € 20,- per paar en voor het eten € 13,50 per persoon. Bij
binnenkomst krijgt u koffie of thee en een klein gebakje aangeboden; voor de overige
consumpties kunt u voor een vriendelijke prijs consumptiebonnen aanschaffen. Tijdens de
drive worden er diverse hapjes geserveerd.
We spelen in 4 lijnen die op sterkte worden ingedeeld (A t/m D, waarbij A de sterkste lijn
is). Daardoor is de drive ook heel geschikt voor beginnende bridgers en thuisbridgers.
We houden zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeur, maar de
organisatie behoudt zich het recht voor om paren in een andere lijn in te delen.
Wanneer
Prijsuitreiking
Waar
Kosten
Prijzen

Zondag 20 januari, aanvang 13.00 uur, zaal open 12.30 uur;
Circa 17.30 uur, aansluitend buffet
Tafeltennishal Gispen, Pinksterbloem te Culemborg (gratis parkeren)
€ 20,- per paar voor de bridgedrive
€ 13,50,- per persoon voor het stamppotbuffet
In natura

Inschrijven per paar, via het mailadres COBK@bvalert.nl We hebben nodig:
•
•
•

de namen van het paar
de lijn waarin je wilt spelen
NBB-nummers

Pas wanneer de betaling binnen is, ben je ingeschreven.
De inschrijving stopt op 13 januari, of eerder wanneer het
maximum aantal van 80 paren is bereikt. Wie het eerst komt,
wie het eerst maalt!

We zien jullie graag in een volle zaal tegemoet!
Het bedrag voor het bridgen en voor het stamppotbuffet kan je overmaken
op rekeningnummer NL04 INGB 0004670498 t.n.v. BV Alert Culemborg ovv
de namen van beide spelers.

Inlichtingen: Ina van der Zee, (0345 57 77 46), Janneke van Hoof (0620387719) of mail (COBK@bv-alert.nl)

